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Per brief van 2 ju l i 2015 hebben wij een zienswijze ingediend tegen het 

ontwerp bestemmingsplan 'Uitbreiding bedrijventerrein Kolksluis' in 't 

Zand'. Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een 

zienswijze in te dienen omdat wij van mening waren dat de 

onderbouwing van het ontwerp bestemmingsplan onvoldoende was 

gelet op de Provinciale Ruimtelijke Verordening (hierna: PRV). 

Uw kenmerk 

Wij gaven in onze zienswijze aan dat wij genoemd ontwerp 

bestemmingsplan onvoldoende onderbouwd achtten met betrekking tot 

het ontbreken van alternatieve locaties (binnen en buiten bestaand 

bebouwd gebied) voor de uitbreiding van bedrijventerrein Kolksluis. 

Verder achtten wij de borging van de compensatie voor de aantasting 

van het weidevogelleefgebied in het ontwerp bestemmingsplan nog 

onvoldoende. 

Uw college heeft naar aanleiding van onze reactie een nadere 

onderbouwing van de locatiekeuze op laten stellen. 

Hieruit bli jkt dat andere terreinen binnen bestaand bebouwd gebied en 

andere beschikbare bedrijventerreinen in de omgeving, zoals Lagedijk 

in Schagen en Kruiswijk in Anna Paulowna, vanwege de kenmerken van 

die terreinen en de specifieke eisen van de ondernemers in ' t Zand niet 

geschikt zijn voor vestiging of uitbreiding van bedrijven uit 't Zand. 

Verder heeft uw college voldoende beargumenteerd dat een 

bedrijventerrein in het gebied ten zuidwesten van de Koning Willem II 

weg, hinder zou opleveren voor zowel de bestaande woningen in de 

omgeving van dit gebied als voor een eventueel toekomstige 

woningbouwlocatie die is opgenomen in uw woningbouwprogramma. 
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Voor wat betreft het weidevogelleefgebied wordt een overeenkomst 
gesloten tussen de Provincie, de gemeente Schagen en Landschap 
Noord-Holland waarin afspraken zijn vastgelegd voor de realisatie en 
het beheer van compenserend weidevogelleefgebied. 

Gezien het voorgaande menen wij dat met deze uitgebreidere 
onderbouwing en de overeenkomst voor de compensatie van 
weidvogelleefgebied voldaan is aan onze opmerkingen over het ontwerp 
bestemmingsplan. 
Wanneer u het bestemmingsplan vaststelt conform de aan ons 
voorgelegde nadere onderbouwing en inclusief een ondertekende 
compensatieovereenkomst, zien wij geen aanleiding om een reactieve 
aanwijzing te geven aangezien de provinciale ruimtelijke belangen dan 
voldoende zullen zijn geborgd. 

Wij vertrouwen erop u - ten behoeve van de vaststelling van het 

Hoogachtend, 

secreta 1 ovirciesecretans 
kes .W. 

G e.A. Van Craaikamp 


